
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr ,/2022 
Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 2022 roku 

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Nowej Słupi dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi wraz ze 
szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu 
z siedzibą w Nowej Słupi. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z poźn. zm) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 

roku o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 263 z późn. zm.) Rada Powiatu 

w Kielcach uchwala, co następuje: 

Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Nowej Słupi wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały 

Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół nr 8 w Nowej 

Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury 

i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SPRAWDZONO POD WZGLłpLa 
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UZASADNIENIE 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Słupi 

w piśmie znak: ZO ZNP-013/5/22 z dnia 1 lutego 2022 roku negatywnie zaopiniował projekt 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczący przekazania do prowadzenia w drodze umowy 

Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład 

Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi. 

W uzasadnieniu swojego stanowiska Zarząd Oddziału ZNP w Nowej Słupi podał jedyny 

argument cyt.: „przekazanie wyżej wymienionej placówki spowoduje utratę miejsc pracy 

pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Brak jest gwarancji zatrudnienia 

tych pracowników w innych placówkach oświatowych na terenie gminy ". 

Twierdzenie wskazanej wyżej organizacji związkowej jest niezasadne. 

Przekazanie Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego 

skład nie jest likwidacją zespołu. Zespół zachowuje status publicznej placówki oświatowej 

i ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.). 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi złożyło 

wniosek do Starosty Kieleckiego, w którym wyraziło chęć prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 

w Nowej Słupi. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele, którzy jednocześnie są 

pracownikami tej szkoły. W przedmiotowym wniosku wskazano, że część nauczycieli pracuje 

w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowa Słupia. 

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (t.j. Dz. U. 

z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego po podjęciu uchwały 

dotyczącej przekazania zespołu powiadamia wszystkich pracowników szkoły o terminie 

przekazania placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

Po otrzymaniu w/w informacji, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, 

w terminie 3 miesięcy sami będą mogli zadecydować o dalszym zatrudnieniu. 

Mając na względzie w/w argumenty faktyczne i prawne, odrzuca się w całości opinię 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Słupi. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


